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หวัขอ้ ขอ้มูลเดมิ ขอ้มูลใหม ่

คําจํากดัความ / คํานยิาม ไมม่ ี
 

ชนดิหน่วยลงทนุ หมายถงึ หน่วยลงทนุของกองทนุม ี2 ชนดิ คอื  
1. ชนดิสะสมมลูคา่ (ชือ่ย่อ : K-GOLD-A(A))  
2. ชนดิจา่ยเงนิปันผล (ชือ่ยอ่ : K-GOLD-A(D)) 

“กองทนุ LTF” 
กองทนุรวมหุน้ระยะยาว (Long Term Equity Fund) 

ตดัออก 

2.6. มูลคา่ขัน้ตํา่ของการ
สัง่ซือ้ครัง้แรก 

500 บาท ชือ่ย่อ: K-GOLD-A(A) 500.00 บาท 
ชือ่ย่อ: K-GOLD-A(D)  500.00 บาท 

2.7. มูลคา่ขัน้ตํา่ของการ
สัง่ซือ้ครัง้ถัดไป 

500 บาท ชือ่ย่อ: K-GOLD-A(A) 500.00 บาท 
ชือ่ย่อ: K-GOLD-A(D)  500.00 บาท 

2.8. มูลคา่ขัน้ตํา่ของการสัง่
ขายคนื 

500 บาท ชือ่ย่อ: K-GOLD-A(A) 500.00 บาท 
ชือ่ย่อ: K-GOLD-A(D)  500.00 บาท 

2.9. จํานวนหน่วยลงทนุ
ขัน้ตา่ของการสัง่ขายคนื 

ไมกํ่าหนด ชือ่ย่อ: K-GOLD-A(A) ไมกํ่าหนด 
ชือ่ย่อ: K-GOLD-A(D)  ไม่กําหนด 

2.10. มลูคา่หน่วยลงทนุ
คงเหลอืในบญัชขีัน้ตํา่ 

500 บาท ชือ่ย่อ: K-GOLD-A(A) 500.00 บาท 
ชือ่ย่อ: K-GOLD-A(D)  500.00 บาท 

2.11. จํานวนหน่วยลงทนุ
คงเหลอืในบญัชขีัน้ตํา่ 

ไมกํ่าหนด ชือ่ย่อ: K-GOLD-A(A) ไมกํ่าหนด 
ชือ่ย่อ: K-GOLD-A(D)  ไม่กําหนด 

2.12. รายละเอยีดเพิม่เตมิ 
 
 
 
 
 

บรษัิทจัดการสงวนสทิธทิีจ่ะลดหรอืยกเวน้มลูคา่ขัน้ตํา่ในการสัง่ซือ้หรอืสัง่ขาย
คนืหรอืมลูคา่คงเหลอืในบญัชขีัน้ตํา่ใหก้บัผูส้ัง่ซือ้หรอืผูส้ัง่ขายคนืหน่วยลงทนุ
ตามประเภทของผูล้งทนุ ตามมูลคา่การซือ้หน่วยลงทนุ ตามระยะเวลาการถอื
ครองหน่วยลงทนุ ตามชอ่งทางการซือ้ขายหรอืตามเงือ่นไขทีบ่รษัิทจัดการ
อาจกําหนดขึน้เพือ่ประโยชนข์องผูถ้อืหน่วยลงทนุ โดยบรษัิทจัดการจะ
ประกาศใหผู้ล้งทนุทราบในเว็บไซตข์องบรษัิทจัดการ 

บรษัิทจัดการสงวนสทิธทิีจ่ะลดหรอืยกเวน้มลูคา่ขัน้ตํา่ในการสัง่ซือ้หรอืสัง่ขาย
คนืหรอืมลูคา่คงเหลอืในบญัชขีัน้ตํา่ใหก้บัผูส้ัง่ซือ้หรอืผูส้ัง่ขายคนืหน่วยลงทนุ
ตามประเภทของผูล้งทนุ ตามชนดิหน่วยลงทนุ ตามมลูคา่การซือ้หน่วยลงทนุ 
ตามระยะเวลาการถอืครองหน่วยลงทนุ ตามชอ่งทางการซือ้ขายหรอืตาม
เงือ่นไขทีบ่รษัิทจัดการอาจกําหนดขึน้เพือ่ประโยชนข์องผูถ้อืหน่วยลงทนุ โดย
บรษัิทจัดการจะประกาศใหผู้ล้งทนุทราบในเว็บไซตข์องบรษัิทจัดการ 

4.2. ประเภทการแบง่ชนดิ
หน่วยลงทนุ 

ไมม่ ี - สทิธทิีจ่ะไดรั้บเงนิปันผล 

4.3. รายละเอยีดเพิม่เตมิ 
(การแบง่ชนดิหน่วยลงทนุ) 

ไมม่ ี 1. ชนดิสะสมมลูคา่ 
ชือ่ย่อ : K-GOLD-A(A) 
คําอธบิายเพิม่เตมิ : เหมาะสําหรับผูล้งทนุทีต่อ้งการรับผลตอบแทนจากสว่น
ตา่งของการลงทนุ (Capital Gain) และสะสมผลประโยชนจ์ากการลงทนุ 
 
2. ชนดิจา่ยเงนิปันผล 
ชือ่ย่อ : K-GOLD-A(D) 
คําอธบิายเพิม่เตมิ : เหมาะสําหรับผูล้งทนุทีต่อ้งการรับผลตอบแทนสมํา่เสมอ
จากเงนิปันผล 
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รายละเอยีดเพิม่เตมิ : บรษัิทจัดการจะแจง้ใหผู้ล้งทนุทราบทางเว็บไซตข์อง
บรษัิทจัดการกอ่นการเสนอขายหน่วยลงทนุชนดิสะสมมลูคา่ ทัง้นี ้ผูถ้อืหน่วย
ลงทนุทีม่ชี ือ่อยูใ่นทะเบยีนผูถ้อืหน่วยลงทนุกอ่นวนัทีบ่รษัิทจัดการเปิดใหม้กีาร
ซือ้หน่วยลงทนุในหน่วยลงทนุชนดิสะสมมลูคา่จะถกูจัดอยูใ่นชนดิจา่ยเงนิปัน
ผล  
บรษัิทจัดการสงวนสทิธเิพิม่เตมิ เปลีย่นแปลง เงือ่นไขขา้งตน้ในภายหลงั เชน่ 
ประเภทผูล้งทนุ ชอ่งทางและวธิกีารซือ้ขายหน่วยลงทนุ เป็นตน้ โดยคํานงึถงึ
ประโยชนข์องผูถ้อืหน่วยลงทนุและกองทนุเป็นสาํคัญ ซึง่บรษัิทจัดการจะแจง้
ใหผู้ถ้อืหน่วยลงทนุทราบถงึการเปลีย่นแปลงดงักลา่วลว่งหนา้ไมน่อ้ยกวา่ 7 
วนั ทางเว็บไซตข์องบรษัิทจัดการ 

8.2. รายละเอยีดการ
สบัเปลีย่นหน่วยลงทนุ
เพิม่เตมิ :  

 

บรษัิทจัดการอาจจัดใหผู้ถ้อืหน่วยลงทนุสามารถสบัเปลีย่นหน่วยลงทนุได ้
โดยบรษัิทจัดการจะแจง้ใหผู้ถ้อืหน่วยลงทนุทราบ โดยปิดประกาศทีส่าํนักงาน
ของบรษัิทจัดการและผูส้นับสนุนการขายหรอืรับซือ้คนืหน่วยลงทนุ  
 บรษัิทจัดการสงวนสทิธทิีจ่ะหยดุรับคําสัง่สบัเปลีย่นหน่วยลงทนุเป็นการ
ชัว่คราวหรอืถาวรก็ได ้ในกรณีทีบ่รษัิทพจิารณาเห็นวา่การหยุดรับคําสัง่
สบัเปลีย่นดงักลา่วจะเป็นประโยชนส์งูสดุตอ่กองทนุและผูถ้อืหน่วยลงทนุ โดย
บรษัิทจัดการจะแจง้ใหผู้ถ้อืหน่วยลงทนุทราบโดยปิดประกาศทีส่ํานักงานของ
บรษัิทจัดการและผูส้นับสนุนการขายหรอืรับซือ้คนืหน่วยลงทนุ 
8.2.1. วธิกีารสบัเปลีย่นหน่วยลงทนุ  
(1) บรษัิทจัดการหรอืผูส้นับสนุนการขายหรอืรับซือ้คนืหน่วยลงทนุ 
ผูถ้อืหน่วยลงทนุสามารถสัง่สบัเปลีย่นหน่วยลงทนุไดโ้ดยการกรอก
รายละเอยีดในคําขอสบัเปลีย่นหน่วยลงทนุระบจํุานวนเงนิหรอืจํานวนหน่วย
ลงทนุทีต่อ้งการสบัเปลีย่น บรษัิทจัดการหรอืผูส้นับสนุนการขายหรอืรับซือ้คนื
หน่วยลงทนุจะสง่มอบหลักฐานการรับคําสัง่สบัเปลีย่นหน่วยลงทนุใหแ้กผู่ถ้อื
หน่วยลงทนุไวเ้ป็นหลกัฐาน  
(2) สือ่อเิล็กทรอนกิส ์ 
บรษัิทจัดการอาจรับคําสัง่สบัเปลีย่นหน่วยลงทนุผ่านสือ่อเิล็กทรอนกิสไ์ด ้โดย
ผูถ้อืหน่วยลงทนุจะตอ้งลงนามในคําขอใชบ้รกิารสบัเปลีย่นหน่วยลงทนุผ่าน
สือ่อเิล็กทรอนกิส ์และปฏบิตัติามเงือ่นไขทีบ่รษัิทจัดการระบไุวใ้นคําขอใช ้
บรกิารดงักลา่ว  
อยา่งไรก็ตาม หากมขีอ้ขัดขอ้งของระบบสือ่อเิล็กทรอนกิสจ์นเป็นเหตบุรษัิท
จัดการจะไมส่ามารถรับคําสัง่สบัเปลีย่นหน่วยลงทนุดงักลา่วได ้ใหถ้อืวา่ยังไมม่ี
การทํารายการการสบัเปลีย่นหน่วยลงทนุผ่านสือ่อเิล็กทรอนกิสนั์น้  
ทัง้นี ้กอ่นเริม่ใหบ้รกิาร บรษัิทจัดการจะประกาศใหผู้ถ้อืหน่วยลงทนุทราบ โดย
จะตดิประกาศทีส่ํานักงานของบรษัิทจัดการ และผูส้นับสนุนการขายหรอืรับซือ้
คนืหน่วยลงทนุ 
 

บรษัิทจัดการอาจจัดใหผู้ถ้อืหน่วยลงทนุสามารถสบัเปลีย่นหน่วยลงทนุได ้
โดยบรษัิทจัดการจะแจง้ใหผู้ถ้อืหน่วยลงทนุทราบทางเว็บไซตข์องบรษัิท
จัดการ  
บรษัิทจัดการสงวนสทิธทิีจ่ะหยุดรับคําสัง่สบัเปลีย่นหน่วยลงทนุเป็นการ
ชัว่คราวหรอืถาวรก็ได ้ในกรณีทีบ่รษัิทพจิารณาเห็นวา่การหยุดรับคําสัง่
สบัเปลีย่นดงักลา่วจะเป็นประโยชนส์งูสดุตอ่กองทนุและผูถ้อืหน่วยลงทนุ โดย
บรษัิทจัดการจะแจง้ใหผู้ถ้อืหน่วยลงทนุทราบทางเว็บไซตข์องบรษัิทจัดการ 
8.2.1. วธิกีารสบัเปลีย่นหน่วยลงทนุ  
(1) บรษัิทจัดการหรอืผูส้นับสนุนการขายหรอืรับซือ้คนืหน่วยลงทนุ 
ผูถ้อืหน่วยลงทนุสามารถสัง่สบัเปลีย่นหน่วยลงทนุไดโ้ดยการกรอก
รายละเอยีดในคําขอสบัเปลีย่นหน่วยลงทนุระบจํุานวนเงนิหรอืจํานวนหน่วย
ลงทนุทีต่อ้งการสบัเปลีย่น บรษัิทจัดการหรอืผูส้นับสนุนการขายหรอืรับซือ้คนื
หน่วยลงทนุจะสง่มอบหลักฐานการรับคําสัง่สบัเปลีย่นหน่วยลงทนุใหแ้กผู่ถ้อื
หน่วยลงทนุไวเ้ป็นหลกัฐาน  
(2) สือ่อเิล็กทรอนกิส ์ 
บรษัิทจัดการอาจรับคําสัง่สบัเปลีย่นหน่วยลงทนุผ่านสือ่อเิล็กทรอนกิสไ์ด ้โดย
ผูถ้อืหน่วยลงทนุจะตอ้งลงนามในคําขอใชบ้รกิารสบัเปลีย่นหน่วยลงทนุผ่าน
สือ่อเิล็กทรอนกิส ์และปฏบิตัติามเงือ่นไขทีบ่รษัิทจัดการระบไุวใ้นคําขอใช ้
บรกิารดงักลา่ว  
อยา่งไรก็ตาม หากมขีอ้ขัดขอ้งของระบบสือ่อเิล็กทรอนกิสจ์นเป็นเหตบุรษัิท
จัดการจะไมส่ามารถรับคําสัง่สบัเปลีย่นหน่วยลงทนุดงักลา่วได ้ใหถ้อืวา่ยังไมม่ี
การทํารายการการสบัเปลีย่นหน่วยลงทนุผ่านสือ่อเิล็กทรอนกิสนั์น้  
ทัง้นี ้กอ่นเริม่ใหบ้รกิาร บรษัิทจัดการจะประกาศใหผู้ถ้อืหน่วยลงทนุทราบ โดย
จะตดิประกาศทีส่ํานักงานของบรษัิทจัดการ และผูส้นับสนุนการขายหรอืรับซือ้
คนืหน่วยลงทนุ 
ทัง้นี ้ในกรณีทีบ่รษัิทจัดการเปิดใหม้กีารสบัเปลีย่นระหวา่งชนดิหน่วยลงทนุได ้
บรษัิทจัดการสงวนสทิธทิีจ่ะใชห้ลกัเกณฑข์า้งตน้ เวน้แตบ่รษัิทจัดการจะ
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กําหนดเป็นอย่างอืน่ โดยจะประกาศใหผู้ถ้อืหน่วยลงทนุทราบทางเว็บไซตข์อง
บรษัิทจัดการ 

8.2.2. วนัและเวลาในการสบัเปลีย่นหน่วยลงทนุ  
กรณีสบัเปลีย่นหน่วยลงทนุออกจากกองทนุ ผูถ้อืหน่วยลงทนุสามารถสัง่
สบัเปลีย่นหน่วยลงทนุทีบ่รษัิทจัดการหรอืผูส้นับสนุนการขายหรอืรับซือ้คนื
หน่วยลงทนุไดท้กุวนัทําการซือ้ขาย ตามระยะเวลาในการรับซือ้คนืหน่วยลงทนุ 
สาํหรับการสัง่สบัเปลีย่นหน่วยลงทนุผา่นสือ่อเิล็กทรอนกิสท์ีบ่รษัิทจัดการ
ไดรั้บหลงัระยะเวลาในการรับซือ้คนืหน่วยลงทนุของวนัทําการซือ้ขายใด 
บรษัิทจัดการจะไมทํ่ารายการสบัเปลีย่นหน่วยลงทนุตามคําสัง่สบัเปลีย่นหน่วย
ลงทนุนัน้  
กรณีสบัเปลีย่นหน่วยลงทนุเขา้กองทนุ ผูถ้อืหน่วยลงทนุสามารถสัง่สบัเปลีย่น
หน่วยลงทนุทีบ่รษัิทจัดการหรอืผูส้นับสนุนการขายหรอืรับซือ้คนืหน่วยลงทนุ
ไดท้กุวนัทําการซือ้ขาย ตามระยะเวลาในการขายหน่วยลงทนุ สาํหรับการสัง่
สบัเปลีย่นหน่วยลงทนุผ่านสือ่อเิล็กทรอนกิสท์ีบ่รษัิทจัดการไดรั้บหลงั
ระยะเวลาขายหน่วยลงทนุของวนัทําการซือ้ขายใด บรษัิทจัดการจะทํารายการ
สบัเปลีย่นหน่วยลงทนุตามคําสัง่สบัเปลีย่นหน่วยลงทนุในวนัทําการซือ้ขาย
ถัดไป โดยบรษัิทจัดการจะถอืวา่วนัทีบ่รษัิทจัดการไดรั้บคําสัง่สบัเปลีย่นหน่วย
ลงทนุและไดทํ้ารายการแลว้ เป็นวนัทีคํ่าสัง่สบัเปลีย่นหน่วยลงทนุเขา้กองทนุ
มผีลสมบรูณ ์ 
ทัง้นี ้บรษัิทจัดการจะชาํระเงนิคา่เงนิขายคนืหน่วยลงทนุของกองทนุตน้ทางให ้
กองทนุปลายทางภายในระยะเวลาทีกํ่าหนดในขอ้ การรับซือ้คนืหน่วยลงทนุ 
อยา่งไรก็ตาม ในกรณีทีว่นัชาํระเงนิคา่เงนิขายคนืหน่วยลงทนุของกองทนุตน้
ทางตรงกบัวนัหยดุทําการซือ้ขายของกองทนุปลายทาง บรษัิทจัดการจะทํา
รายการซือ้หน่วยลงทนุของกองทนุปลายทางในวนัทําการซือ้ขายถัดไป ซึง่
อาจเกนิระยะวเลาทีกํ่าหนดได ้
 

8.2.2. วนัและเวลาในการสบัเปลีย่นหน่วยลงทนุ  
กรณีสบัเปลีย่นหน่วยลงทนุออกจากกองทนุ ผูถ้อืหน่วยลงทนุสามารถสัง่
สบัเปลีย่นหน่วยลงทนุทีบ่รษัิทจัดการหรอืผูส้นับสนุนการขายหรอืรับซือ้คนื
หน่วยลงทนุไดท้กุวนัทําการซือ้ขาย ตามระยะเวลาในการรับซือ้คนืหน่วยลงทนุ 
สาํหรับการสัง่สบัเปลีย่นหน่วยลงทนุผา่นสือ่อเิล็กทรอนกิสท์ีบ่รษัิทจัดการ
ไดรั้บหลงัระยะเวลาในการรับซือ้คนืหน่วยลงทนุของวนัทําการซือ้ขายใด 
บรษัิทจัดการจะไมทํ่ารายการสบัเปลีย่นหน่วยลงทนุตามคําสัง่สบัเปลีย่นหน่วย
ลงทนุนัน้  
กรณีสบัเปลีย่นหน่วยลงทนุเขา้กองทนุ ผูถ้อืหน่วยลงทนุสามารถสัง่สบัเปลีย่น
หน่วยลงทนุทีบ่รษัิทจัดการหรอืผูส้นับสนุนการขายหรอืรับซือ้คนืหน่วยลงทนุ
ไดท้กุวนัทําการซือ้ขาย ตามระยะเวลาในการขายหน่วยลงทนุ สาํหรับการสัง่
สบัเปลีย่นหน่วยลงทนุผ่านสือ่อเิล็กทรอนกิสท์ีบ่รษัิทจัดการไดรั้บหลงั
ระยะเวลาขายหน่วยลงทนุของวนัทําการซือ้ขายใด บรษัิทจัดการจะทํารายการ
สบัเปลีย่นหน่วยลงทนุตามคําสัง่สบัเปลีย่นหน่วยลงทนุในวนัทําการซือ้ขาย
ถัดไป โดยบรษัิทจัดการจะถอืวา่วนัทีบ่รษัิทจัดการไดรั้บคําสัง่สบัเปลีย่นหน่วย
ลงทนุและไดทํ้ารายการแลว้ เป็นวนัทีคํ่าสัง่สบัเปลีย่นหน่วยลงทนุเขา้กองทนุ
มผีลสมบรูณ ์ 
ทัง้นี ้บรษัิทจัดการจะชาํระเงนิคา่เงนิขายคนืหน่วยลงทนุของกองทนุตน้ทางให ้
กองทนุปลายทางภายในระยะเวลาทีกํ่าหนดในขอ้ การรับซือ้คนืหน่วยลงทนุ 
อยา่งไรก็ตาม ในกรณีทีว่นัชาํระเงนิคา่เงนิขายคนืหน่วยลงทนุของกองทนุตน้
ทางตรงกบัวนัหยดุทําการซือ้ขายของกองทนุปลายทาง บรษัิทจัดการจะทํา
รายการซือ้หน่วยลงทนุของกองทนุปลายทางในวนัทําการซือ้ขายถดัไป ซึง่
อาจเกนิระยะวเลาทีกํ่าหนดได ้
ทัง้นี ้ในกรณีทีบ่รษัิทจัดการเปิดใหม้กีารสบัเปลีย่นระหวา่งชนดิหน่วยลงทนุได ้
บรษัิทจัดการสงวนสทิธทิีจ่ะใชห้ลกัเกณฑข์า้งตน้ เวน้แตบ่รษัิทจัดการจะ
กําหนดเป็นอย่างอืน่ โดยจะประกาศใหผู้ถ้อืหน่วยลงทนุทราบทางเว็บไซตข์อง
บรษัิทจัดการ 
 

 8.2.3. ราคาขายและรับซือ้คนืหน่วยลงทนุกรณีสบัเปลีย่นการถอืหน่วยลงทนุ  
บรษัิทจัดการจะใชม้ลูคา่หน่วยลงทนุดงัตอ่ไปนีเ้ป็นเกณฑใ์นการกําหนดราคา
ขายและราคารับซือ้คนืหน่วยลงทนุ กรณีสบัเปลีย่นหน่วยลงทนุ  
8.2.3.1. การกําหนดราคารับซือ้คนืกรณีเป็นกองทนุตน้ทาง จะใชร้าคารับซือ้
คนืหน่วยลงทนุ ณ สิน้วนัทําการซือ้ขายทีบ่รษัิทจัดการหรอืผูส้นับสนุนการขาย
หรอืรับซือ้คนืหน่วยลงทนุไดรั้บคําสัง่สบัเปลีย่นหน่วยลงทนุและบรษัิทจัดการ
หรอืผูส้นับสนุนการขายหรอืรับซือ้คนืหน่วยลงทนุไดทํ้ารายการสบัเปลีย่น

8.2.3. ราคาขายและรับซือ้คนืหน่วยลงทนุกรณีสบัเปลีย่นการถอืหน่วยลงทนุ  
บรษัิทจัดการจะใชม้ลูคา่หน่วยลงทนุดงัตอ่ไปนีเ้ป็นเกณฑใ์นการกําหนดราคา
ขายและราคารับซือ้คนืหน่วยลงทนุ กรณีสบัเปลีย่นหน่วยลงทนุ  
1) การกําหนดราคารับซือ้คนืกรณีเป็นกองทนุตน้ทาง จะใชร้าคารับซือ้คนื
หน่วยลงทนุ ณ สิน้วนัทําการซือ้ขายทีบ่รษัิทจัดการหรอืผูส้นับสนุนการขาย
หรอืรับซือ้คนืหน่วยลงทนุไดรั้บคําสัง่สบัเปลีย่นหน่วยลงทนุและบรษัิทจัดการ
หรอืผูส้นับสนุนการขายหรอืรับซือ้คนืหน่วยลงทนุไดทํ้ารายการสบัเปลีย่น
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หวัขอ้ ขอ้มูลเดมิ ขอ้มูลใหม ่
หน่วยลงทนุแลว้ หักดว้ยคา่ธรรมเนยีมและคา่ใชจ้า่ยในการสบัเปลีย่นหน่วย
ลงทนุ (ถา้ม)ี  
8.2.3.2. การกําหนดราคาขายหน่วยลงทนุกรณีเป็นกองทนุปลายทาง จะใช ้
ราคาขายหน่วยลงทนุ ณ สิน้วนัทําการซือ้ขายทีบ่รษัิทจัดการจะกําหนดขึน้เป็น
การทั่วไป ทัง้นี ้วนัทําการซือ้ขายดงักลา่วจะตอ้งไมเ่กนิวนัทําการทีก่องทนุ
ไดรั้บเงนิจากกองทนุตน้ทาง โดยบรษัิทจัดการจะแจง้ใหผู้ถ้อืหน่วยลงทนุ
ทราบ โดยปิดประกาศทีส่าํนักงานของบรษัิทจัดการและผูส้นับสนุนการขาย
หรอืรับซือ้คนืหน่วยลงทนุ 

หน่วยลงทนุแลว้ หักดว้ยคา่ธรรมเนยีมและคา่ใชจ้า่ยในการสบัเปลีย่นหน่วย
ลงทนุ (ถา้ม)ี  
2) การกําหนดราคาขายหน่วยลงทนุกรณีเป็นกองทนุปลายทาง จะใชร้าคาขาย
หน่วยลงทนุ ณ สิน้วนัทําการซือ้ขายทีบ่รษัิทจัดการจะกําหนดขึน้เป็นการทัว่ไป 
ทัง้นี ้วนัทําการซือ้ขายดงักลา่วจะตอ้งไมเ่กนิวนัทําการทีก่องทนุไดรั้บเงนิจาก
กองทนุตน้ทาง โดยบรษัิทจัดการจะแจง้ใหผู้ถ้อืหน่วยลงทนุทราบ โดยปิด
ประกาศทีส่ํานักงานของบรษัิทจัดการและผูส้นับสนุนการขายหรอืรับซือ้คนื
หน่วยลงทนุ 
3) การสบัเปลีย่นระหวา่งชนดิหน่วยลงทนุ  
3.1) กรณีเป็นชนดิหน่วยลงทนุตน้ทาง จะใชร้าคารับซือ้คนืหน่วยลงทนุ ณ สิน้
วนัทําการซือ้ขายทีบ่รษัิทจัดการหรอืผูส้นับสนุนการขายหรอืรับซือ้คนืหน่วย
ลงทนุไดรั้บคําสัง่สบัเปลีย่นหน่วยลงทนุและบรษัิทจัดการหรอืผูส้นับสนุนการ
ขายหรอืรับซือ้คนืหน่วยลงทนุไดทํ้ารายการสบัเปลีย่นหน่วยลงทนุแลว้ หักดว้ย
คา่ธรรมเนยีมในการสบัเปลีย่นหน่วยลงทนุ (ถา้ม)ี  
3.2) กรณีเป็นชนดิหน่วยลงทนุปลายทาง จะใชร้าคาขายหน่วยลงทนุ ณ สิน้
วนัทําการทีคํ่านวณมลูคา่หน่วยลงทนุของชนดิหน่วยลงทนุตน้ทางทีบ่รษัิท
จัดการหรอืผูส้นับสนุนการขายหรอืรับซือ้คนืหน่วยลงทนุไดรั้บคําสัง่สบัเปลีย่น
หน่วยลงทนุและบรษัิทจัดการหรอืผูส้นับสนุนการขายหรอืรับซือ้คนืหน่วย
ลงทนุไดทํ้ารายการสบัเปลีย่นหน่วยลงทนุแลว้ หักดว้ยคา่ธรรมเนยีมในการ
สบัเปลีย่นหน่วยลงทนุ (ถา้ม)ี 
 

14.1. นโยบายการจา่ยเงนิ
ปันผล 

ไมม่ ี ชือ่ย่อ : K-GOLD-A(A) ไมจ่า่ย 
ชือ่ย่อ : K-GOLD-A(D) จ่าย 

14.3. กําหนดเวลา วธิกีาร 
และขอ้จํากดัในการจา่ยเงนิ
ปันผลแกผู่ถ้อืหน่วยลงทนุ : 

บรษัิทจัดการจะดําเนนิการในการจา่ยเงนิปันผลแกผู่ถ้อืหน่วยลงทนุ ตาม
หลกัเกณฑ ์เงือ่นไข และวธิกีาร ดงันี ้
1. บรษัิทจัดการจะปิดสมดุทะเบยีนพักการโอนหน่วยลงทนุเพือ่กําหนดการรับ
เงนิปันผลภายในวนัสิน้รอบระยะเวลาบญัช ีหรอืวนัสิน้งวดอืน่ใดทีจ่ะจา่ยเงนิปัน
ผล  
….. 

บรษัิทจัดการจะดําเนนิการในการจา่ยเงนิปันผลแกผู่ถ้อืหน่วยลงทนุ ตาม
หลกัเกณฑ ์เงือ่นไข และวธิกีาร ดงันี ้
1. บรษัิทจัดการจะปิดสมดุทะเบยีนพักการโอนหน่วยลงทนุเพือ่กําหนดการรับ
เงนิปันผลภายในวนัสิน้รอบระยะเวลาบญัช ีหรอืวนัสิน้งวดอืน่ใดทีจ่ะจา่ยเงนิปัน
ผล ในกรณีทีว่นัส ิน้รอบระยะเวลาบัญชหีรอืวนัสิน้งวดอืน่ใดตรงกบัวนัหยดุทํา
การซือ้ขายของกองทนุหรอืวนัหยดุทําการของบรษัิทจัดการ บรษัิทจัดการจะ
ปิดสมุดทะเบยีนพักการโอนหน่วยลงทนุในวนัทําการถัดไป 
….. 

15.1. คา่ธรรมเนยีมรวม ประมาณการคา่ใชจ้า่ยทีเ่รยีกเก็บจากกองทนุรวมทัง้หมด ในอตัราไมเ่กนิรอ้ย
ละ 2.3754 ตอ่ปี ของมลูคา่ทรัพยส์นิสทุธขิองกองทนุรวม 

ชือ่ย่อ : K-GOLD-A(A) 
ประมาณการคา่ใชจ้า่ยทีเ่รยีกเก็บจากกองทนุรวมทัง้หมด ในอตัราไมเ่กนิรอ้ย
ละ 2.3754 ตอ่ปี ของมลูคา่ทรัพยส์นิสทุธขิองกองทนุรวม 
 
ชือ่ย่อ : K-GOLD-A(D) 
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หวัขอ้ ขอ้มูลเดมิ ขอ้มูลใหม ่
ประมาณการคา่ใชจ้า่ยทีเ่รยีกเก็บจากกองทนุรวมทัง้หมด ในอตัราไมเ่กนิรอ้ย
ละ 2.3754 ตอ่ปี ของมลูคา่ทรัพยส์นิสทุธขิองกองทนุรวม 

15.2.1. คา่ธรรมเนยีมการ
จัดการรายปี 

ประมาณการคา่ธรรมเนยีมการจัดการรายปี ในอัตราไมเ่กนิรอ้ยละ 1.6050 ตอ่ปี
ของมลูคา่ทรัพยส์นิทัง้หมดของกองทนุ หักมูลคา่หนี้สนิทัง้หมด เวน้แต่
คา่ธรรมเนยีมการจัดการ คา่ธรรมเนยีมผูด้แูลผลประโยชน ์และคา่ธรรมเนยีม
นายทะเบยีน 

ชือ่ย่อ : K-GOLD-A(A) 
ประมาณการคา่ธรรมเนยีมการจัดการรายปี ในอัตราไมเ่กนิรอ้ยละ 1.6050 ตอ่ปี
ของมลูคา่ทรัพยส์นิทัง้หมดของกองทนุ หักมูลคา่หนี้สนิทัง้หมด เวน้แต่
คา่ธรรมเนยีมการจัดการ คา่ธรรมเนยีมผูด้แูลผลประโยชน ์และคา่ธรรมเนยีม
นายทะเบยีน 
 
ชือ่ย่อ : K-GOLD-A(D) 
ประมาณการคา่ธรรมเนยีมการจัดการรายปี ในอัตราไมเ่กนิรอ้ยละ 1.6050 ตอ่ปี
ของมลูคา่ทรัพยส์นิทัง้หมดของกองทนุ หักมูลคา่หนี้สนิทัง้หมด เวน้แต่
คา่ธรรมเนยีมการจัดการ คา่ธรรมเนยีมผูด้แูลผลประโยชน ์และคา่ธรรมเนยีม
นายทะเบยีน 
 

15.2.2. คา่ธรรมเนยีมผูด้แูล
ผลประโยชนร์ายปี 

ประมาณการคา่ธรรมเนยีมผูด้แูลผลประโยชนร์ายปี ในอตัราไมเ่กนิรอ้ยละ 
0.0749 ตอ่ปีของมลูคา่ทรัพยส์นิทัง้หมดของกองทนุ หักมลูคา่หนีส้นิทัง้หมด 
เวน้แตค่า่ธรรมเนยีมการจัดการ คา่ธรรมเนยีมผูด้แูลผลประโยชน ์และ
คา่ธรรมเนยีมนายทะเบยีน ทัง้นี ้คา่ธรรมเนยีมผูด้แูลผลประโยชนด์งักลา่วได ้
รวมคา่ธรรมเนยีมการรับฝากทรัพยส์นิในตา่งประเทศแลว้ 

ชือ่ย่อ : K-GOLD-A(A) 
ประมาณการคา่ธรรมเนยีมผูด้แูลผลประโยชนร์ายปี ในอตัราไมเ่กนิรอ้ยละ 
0.0749 ตอ่ปีของมลูคา่ทรัพยส์นิทัง้หมดของกองทนุ หักมลูคา่หนีส้นิทัง้หมด 
เวน้แตค่า่ธรรมเนยีมการจัดการ คา่ธรรมเนยีมผูด้แูลผลประโยชน ์และ
คา่ธรรมเนยีมนายทะเบยีน ทัง้นี ้คา่ธรรมเนยีมผูด้แูลผลประโยชนด์งักลา่วได ้
รวมคา่ธรรมเนยีมการรับฝากทรัพยส์นิในตา่งประเทศแลว้ 
 
ชือ่ย่อ : K-GOLD-A(D) 
ประมาณการคา่ธรรมเนยีมผูด้แูลผลประโยชนร์ายปี ในอตัราไมเ่กนิรอ้ยละ 
0.0749 ตอ่ปีของมลูคา่ทรัพยส์นิทัง้หมดของกองทนุ หักมลูคา่หนีส้นิทัง้หมด 
เวน้แตค่า่ธรรมเนยีมการจัดการ คา่ธรรมเนยีมผูด้แูลผลประโยชน ์และ
คา่ธรรมเนยีมนายทะเบยีน ทัง้นี ้คา่ธรรมเนยีมผูด้แูลผลประโยชนด์งักลา่วได ้
รวมคา่ธรรมเนยีมการรับฝากทรัพยส์นิในตา่งประเทศแลว้ 
 

15.2.3. คา่ธรรมเนยีมนาย
ทะเบยีนหน่วยลงทนุรายปี 

ประมาณการคา่ธรรมเนยีมนายทะเบยีนหน่วยลงทนุรายปี ในอัตราไมเ่กนิรอ้ย
ละ 0.1605 ตอ่ปีของมลูคา่ทรัพยส์นิทัง้หมดของกองทนุ หักมลูคา่หนีส้นิ
ทัง้หมด เวน้แตค่า่ธรรมเนยีมการจัดการ คา่ธรรมเนยีมผูด้แูลผลประโยชน ์และ
คา่ธรรมเนยีมนายทะเบยีน 

ชือ่ย่อ : K-GOLD-A(A) 
ประมาณการคา่ธรรมเนยีมนายทะเบยีนหน่วยลงทนุรายปี ในอัตราไมเ่กนิรอ้ย
ละ 0.1605 ตอ่ปีของมลูคา่ทรัพยส์นิทัง้หมดของกองทนุ หักมลูคา่หนีส้นิ
ทัง้หมด เวน้แตค่า่ธรรมเนยีมการจัดการ คา่ธรรมเนยีมผูด้แูลผลประโยชน ์และ
คา่ธรรมเนยีมนายทะเบยีน  
 
ชือ่ย่อ : K-GOLD-A(D) 
ประมาณการคา่ธรรมเนยีมนายทะเบยีนหน่วยลงทนุรายปี ในอัตราไมเ่กนิรอ้ย
ละ 0.1605 ตอ่ปีของมลูคา่ทรัพยส์นิทัง้หมดของกองทนุ หักมลูคา่หนีส้นิ
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ทัง้หมด เวน้แตค่า่ธรรมเนยีมการจัดการ คา่ธรรมเนยีมผูด้แูลผลประโยชน ์และ
คา่ธรรมเนยีมนายทะเบยีน  
 

15.3.3.1 คา่ธรรมเนียมการ
สบัเปลีย่นหน่วยลงทนุเขา้ 
(SWITCHING IN): 

บรษัิทจัดการจะเรยีกเก็บคา่ธรรมเนยีมการสบัเปลีย่นหน่วยลงทนุในอตัรา
เทา่กับคา่ธรรมเนยีมการรับซือ้คนืหน่วยลงทนุของกองทนุตน้ทาง หรอื
คา่ธรรมเนยีมการขายหน่วยลงทนุของกองทนุปลายทาง แลว้แตอ่ตัราใดจะสงู
กวา่  
ทัง้นี ้บรษัิทจัดการสงวนสทิธทิีจ่ะลดหย่อน หรอืยกเวน้ไมเ่รยีกเก็บ
คา่ธรรมเนยีมดงักลา่ว โดยบรษัิทจัดการจะประกาศใหท้ราบโดยทั่วกนัและปิด
ประกาศไวท้ีส่ํานักงานของบรษัิทจัดการ  
ในกรณีทีบ่รษัิทจัดการเรยีกเก็บคา่ธรรมเนยีมการสบัเปลีย่นหน่วยลงทนุ บรษัิท
จัดการจะยกเวน้คา่ธรรมเนยีมการรับซือ้คนืหน่วยลงทนุของกองทนุตน้ทางหรอื
หน่วยลงทนุตน้ทางและยกเวน้คา่ธรรมเนยีมการขายหน่วยลงทนุของกองทนุ
ปลายทางหรอืหน่วยลงทนุปลายทาง 

บรษัิทจัดการจะเรยีกเก็บคา่ธรรมเนยีมการสบัเปลีย่นหน่วยลงทนุในอตัรา
เทา่กับคา่ธรรมเนยีมการรับซือ้คนืหน่วยลงทนุของกองทนุตน้ทางหรอืชนดิ
หน่วยลงทนุตน้ทาง หรอืคา่ธรรมเนยีมการขายหน่วยลงทนุของกองทนุ
ปลายทางหรอืชนดิหน่วยลงทนุปลายทาง แลว้แตอ่ตัราใดจะสงูกวา่  
ทัง้นี ้บรษัิทจัดการสงวนสทิธทิีจ่ะลดหย่อน หรอืยกเวน้ไมเ่รยีกเก็บ
คา่ธรรมเนยีมดงักลา่ว โดยบรษัิทจัดการจะประกาศใหท้ราบโดยทั่วกนัและปิด
ประกาศไวท้ีส่ํานักงานของบรษัิทจัดการ  
ในกรณีทีบ่รษัิทจัดการเรยีกเก็บคา่ธรรมเนยีมการสบัเปลีย่นหน่วยลงทนุ บรษัิท
จัดการจะยกเวน้คา่ธรรมเนยีมการรับซือ้คนืหน่วยลงทนุของกองทนุตน้ทางหรอื
ชนดิหน่วยลงทนุตน้ทางและยกเวน้คา่ธรรมเนยีมการขายหน่วยลงทนุของ
กองทนุปลายทางหรอืชนดิหน่วยลงทนุปลายทาง 

15.3.3.2 คา่ธรรมเนียมการ
สบัเปลีย่นหน่วยลงทนุออก 
(SWITCHING OUT): 

บรษัิทจัดการจะเรยีกเก็บคา่ธรรมเนยีมการสบัเปลีย่นหน่วยลงทนุในอตัรา
เทา่กับคา่ธรรมเนยีมการรับซือ้คนืหน่วยลงทนุของกองทนุตน้ทาง หรอื
คา่ธรรมเนยีมการขายหน่วยลงทนุของกองทนุปลายทาง แลว้แตอ่ตัราใดจะสงู
กวา่  
ทัง้นี ้บรษัิทจัดการสงวนสทิธทิีจ่ะลดหย่อน หรอืยกเวน้ไมเ่รยีกเก็บ
คา่ธรรมเนยีมดงักลา่ว โดยบรษัิทจัดการจะประกาศใหท้ราบโดยทั่วกนัและปิด
ประกาศไวท้ีส่ํานักงานของบรษัิทจัดการ  
ในกรณีทีบ่รษัิทจัดการเรยีกเก็บคา่ธรรมเนยีมการสบัเปลีย่นหน่วยลงทนุ บรษัิท
จัดการจะยกเวน้คา่ธรรมเนยีมการรับซือ้คนืหน่วยลงทนุของกองทนุตน้ทางหรอื
หน่วยลงทนุตน้ทางและยกเวน้คา่ธรรมเนยีมการขายหน่วยลงทนุของกองทนุ
ปลายทางหรอืหน่วยลงทนุปลายทาง 

บรษัิทจัดการจะเรยีกเก็บคา่ธรรมเนยีมการสบัเปลีย่นหน่วยลงทนุในอตัรา
เทา่กับคา่ธรรมเนยีมการรับซือ้คนืหน่วยลงทนุของกองทนุตน้ทางหรอืชนดิ
หน่วยลงทนุตน้ทาง หรอืคา่ธรรมเนยีมการขายหน่วยลงทนุของกองทนุ
ปลายทางหรอืชนดิหน่วยลงทนุปลายทาง แลว้แตอ่ตัราใดจะสงูกวา่  
ทัง้นี ้บรษัิทจัดการสงวนสทิธทิีจ่ะลดหย่อน หรอืยกเวน้ไมเ่รยีกเก็บ
คา่ธรรมเนยีมดงักลา่ว โดยบรษัิทจัดการจะประกาศใหท้ราบโดยทั่วกนัและปิด
ประกาศไวท้ีส่ํานักงานของบรษัิทจัดการ  
ในกรณีทีบ่รษัิทจัดการเรยีกเก็บคา่ธรรมเนยีมการสบัเปลีย่นหน่วยลงทนุ บรษัิท
จัดการจะยกเวน้คา่ธรรมเนยีมการรับซือ้คนืหน่วยลงทนุของกองทนุตน้ทางหรอื
ชนดิหน่วยลงทนุตน้ทางและยกเวน้คา่ธรรมเนยีมการขายหน่วยลงทนุของ
กองทนุปลายทางหรอืชนดิหน่วยลงทนุปลายทาง 

16.2. เงือ่นไขพเิศษ (วธิกีาร
คํานวณ กําหนดเวลาในการ
คํานวณและการประกาศ
มลูคา่ทรัพยส์นิสทุธ ิมลูคา่
หน่วยลงทนุ และราคาหน่วย
ลงทนุ หลักเกณฑแ์ละวธิกีาร
ดําเนนิการในกรณีทีม่ลูคา่
หน่วยลงทนุไมถ่กูตอ้ง) 

1. บรษัิทจัดการจะคํานวณมลูคา่ทรัพยส์นิสทุธขิองกองทนุรวมตามหลกัเกณฑ ์
และวธิกีารทีส่าํนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด 
การคํานวณมลูคา่ยตุธิรรมของหลกัทรัพยห์รอืตราสารทีเ่สนอขายใน
ตา่งประเทศ บรษัิทจัดการจะใชห้ลกัการโดยเทยีบเคยีงกับประกาศสมาคม
บรษัิทจัดการลงทนุ ซึง่ไดรั้บความเห็นชอบจากสาํนักงาน ก.ล.ต. ทัง้นี ้ใน
กรณีทีบ่รษัิทจัดการจะตอ้งใชร้าคาหลักทรัพยใ์นการอา้งองิหรอืตรวจสอบราคา
หรอือตัราผลตอบแทนผ่านระบบทีม่กีารเผยแพร่ขอ้มูลและสามารถอา้งองิได ้
เชน่ ระบบ Bloomberg เป็นตน้ ทัง้นี ้บรษัิทจัดการอาจเปลีย่นแปลงแหลง่ทีม่า
ของขอ้มูลอา้งองิไดภ้ายใตค้วามเห็นชอบของผูด้แูลผลประโยชน ์โดยไมถ่อืวา่
เป็นการแกไ้ขโครงการ 
….. 

1. บรษัิทจัดการจะคํานวณมลูคา่ทรัพยส์นิสทุธขิองกองทนุรวมตามหลกัเกณฑ ์
และวธิกีารทีส่าํนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด  
1.1.  มลูคา่ทรัพยส์นิสทุธขิองกองทนุรวม 
1.2.  มลูคา่หน่วยลงทนุของหน่วยลงทนุชนดิสะสมมลูคา่ 
1.3.  มลูคา่หน่วยลงทนุของหน่วยลงทนุชนดิจา่ยเงนิปันผล 
เนือ่งจากกองทนุมกีารแบง่ชนดิหน่วยลงทนุ ดงันัน้ มลูคา่หน่วยลงทนุแตล่ะ
ชนดิอาจมมีลูคา่ไมเ่ทา่กนั มลูคา่ทรัพยส์นิสทุธขิองแตล่ะชนดิหน่วยลงทนุ
รวมกนัจะเทา่กบัมูลคา่ทรัพยส์นิสทุธขิองกองทนุ ซึง่ผลประโยชนท์ีเ่กดิขึน้จาก
การลงทนุจะถอืเป็นประโยชนข์องกองทนุและจะถูกปันสว่นตามสดัสว่นมลูคา่
ทรัพยส์นิสทุธแิตล่ะชนดิ 
 
การคํานวณมลูคา่ยตุธิรรมของหลกัทรัพยห์รอืตราสารทีเ่สนอขายใน
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ตา่งประเทศ บรษัิทจัดการจะใชห้ลกัการโดยเทยีบเคยีงกับประกาศสมาคม
บรษัิทจัดการลงทนุ ซึง่ไดรั้บความเห็นชอบจากสาํนักงาน ก.ล.ต. ทัง้นี ้ใน
กรณีทีบ่รษัิทจัดการจะตอ้งใชร้าคาหลักทรัพยใ์นการอา้งองิหรอืตรวจสอบราคา
หรอือตัราผลตอบแทนผ่านระบบทีม่กีารเผยแพร่ขอ้มูลและสามารถอา้งองิได ้
เชน่ ระบบ Bloomberg เป็นตน้ ทัง้นี ้บรษัิทจัดการอาจเปลีย่นแปลงแหลง่ทีม่า
ของขอ้มูลอา้งองิไดภ้ายใตค้วามเห็นชอบของผูด้แูลผลประโยชน ์โดยไมถ่อืวา่
เป็นการแกไ้ขโครงการ 
 
วธิคํีานวณมูลคา่ทรพัยส์นิสุทธขิองกองทุน 
กองทนุมกีารแบง่ชนดิหน่วยลงทนุ ทําใหก้ารปันสว่นมลูคา่ทรัพยส์นิสทุธติอ้งมี
การแบง่การคํานวณมลูคา่ทรัพยส์นิสทุธติามแตล่ะชนดิหน่วยลงทนุ 
การคํานวณมลูคา่ทรัพยส์นิสทุธขิองกองทนุนัน้ จะคํานวณมูลคา่ทรัพยส์นิสทุธิ
โดยรวมของกองทนุ และปันสว่นใหก้บัหน่วยลงทนุแตล่ะชนดิ โดยการเฉลีย่
ตามสดัสว่นของมูลคา่ทรัพยส์นิสทุธขิองวนักอ่นหนา้ของหน่วยลงทนุแตล่ะ
ชนดิ  
กรณีวนัแรกของการคํานวณมลูคา่ทรัพยส์นิสทุธจิะเฉลีย่โดยใชม้ลูคา่หน่วย
ลงทนุทีข่ายไดท้ัง้หมดของแตล่ะชนดิหน่วยลงทนุ 
หลงัจากนัน้ ปรับปรุงรายการทีเ่กีย่วขอ้งเฉพาะหน่วยลงทนุแตล่ะชนดิ (ไดแ้ก ่
รายการขายหน่วยลงทนุ รายการรับซือ้คนืหน่วยลงทนุ เป็นตน้) และคํานวณ
มลูคา่ทรัพยส์นิสทุธหิลงัหักคา่ธรรมเนยีมและมลูคา่หน่วยลงทนุแตล่ะชนดิ
หน่วยลงทนุ 
ทัง้นี ้มลูคา่ทรัพยส์นิสทุธขิองหน่วยลงทนุแตล่ะชนดิทีคํ่านวณจะตอ้งมมีลูคา่
ไมตํ่า่กวา่ศนูย ์การปันสว่นรายไดแ้ละคา่ใชจ้า่ยใหเ้ป็นไปตามแตล่ะชนดิหน่วย
ลงทนุ 

ตวัอยา่งการคํานวณมูลคา่ทรพัยส์นิสทุธ ิ 
- ตามทีร่ะบใุนโครงการ – 
 
….. 

19. การขอมตขิองผูถ้อืหน่วย
ลงทนุ และวธิกีารแกไ้ข
โครงการจัดการกองทนุรวม 
หรอืแกไ้ขวธิกีารจัดการ : 

ไมม่ ี เพิม่ 
19.5 ในกรณีทีก่องทนุใดมกีารแบง่ชนดิหน่วยลงทนุ การขอมตผิูถ้อืหน่วย
ลงทนุนอกจากจะตอ้งปฏบิตัใิหเ้ป็นไปตามหลักเกณฑเ์กีย่วกับการขอมตผิูถ้อื
หน่วยลงทนุทีกํ่าหนดไวใ้นขอ้ผกูพัน หรอืทีกํ่าหนดไวใ้นมาตรา 129/2 และ
มาตรา 129/3 ใหเ้ป็นไปตามหลกัเกณฑเ์พิม่เตมิดงัตอ่ไปนีด้ว้ย  
(1) ในกรณีทีเ่ป็นการขอมตทิีม่ผีลกระทบตอ่ผูถ้อืหน่วยลงทนุทกุชนดิ โดยแต่
ละชนดิไดรั้บผลกระทบตอ่ผูถ้อืหน่วยลงทนุไมเ่ทา่กนั ตอ้งไดรั้บมตเิสยีงขา้ง



ตารางเปรยีบเทยีบการแกไ้ขเพิม่เตมิโครงการจดัการกองทุนเปิดเค โกลด ์
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หวัขอ้ ขอ้มูลเดมิ ขอ้มูลใหม ่
มากหรอืมตพิเิศษของจํานวนหน่วยลงทนุแตล่ะชนดิทีไ่ดรั้บผลกระทบ แลว้แต่
กรณี  
(2) ในกรณีทีเ่ป็นการขอมตทิีม่ผีลกระทบตอ่ผลประโยชนข์องผูถ้อืหน่วยลงทนุ
ไมว่า่กรณีใด ตอ้งไดรั้บมตเิสยีงขา้งมากหรอืมตพิเิศษของจํานวนหน่วยลงทนุ
แตล่ะชนดิทีไ่ดรั้บผลกระทบ แลว้แตก่รณี  
(3) ในกรณีทีเ่ป็นการขอมตทิีม่ผีลกระทบตอ่ผูถ้อืหน่วยลงทนุชนดิใดชนดิหนึง่
ตอ้งไดรั้บมตเิสยีงขา้งมากหรอืมตพิเิศษของจํานวนหน่วยลงทนุแตล่ะชนดิที่
ไดรั้บผลกระทบ แลว้แตก่รณี 

 


